
 DECRET:

EXPEDIENT D’ADJUDICACIÓ DE PARADES DEL MERCAT DE NADAL

 De conformitat amb les Bases reguladores de la concessió de parades del Mercat de Nadal i  
productes nadalencs 2017-2018.

Atès que ha finalitzat el termini el dia 15 de novembre de 2017.

 En virtut de les facultats de l'art 21.1 de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local, i  
d'acord  amb  les  facultats  de  delegació  que  m'atorga  el  Decret  d'organització  municipal  de 
l'Ajuntament d'Eivissa de 24 de juny de 2015 (BOIB núm.104, de 11 de juliol de 2015).

RESOLC:

PRIMER.- Dictar l'adjudicació definitiva de les parades del Mercat de Nadal  i productes nadalencs 
2017-2018 a les persones a baix relacionades, una vegada aportada la documentació exigida a 
les Bases i pagades les taxes reglamentàries.

SEGON.-  Amb  aquesta  adjudicació  es  concedeix  el  permís  de  venda  d’articles  i  productes 
nadalencs, a les parades assignades al carrer Pere de Portugal i a la plaça del Parc d’aquesta 
ciutat, des de l’1 de desemebre de 2017 al 6 de gener de 2018 per al mercat de Nadal  i des de l’1 
al 24 de desembre de 2017 per als productes nadalencs  i amb l’ horari de venda al públic segons 
les bases reguladores, als següents sol.licitants:

ADMESOS  MERCAT  DE  NADAL 
NOM I LLINATGES

DNI/NIE/CIF LLOC METRES

1 TITULAR: Carlos Osvaldo 
Febre Berti
SUPLENT: Mª Susana Pardo 
Eguaras

47434341M
29138837E

C. Pere de Portugal 2 x 2 m

2 TITULAR:Juana Galiano Ruíz 39149674V C. Pere de Portugal 2 x 2 m

3 TITULAR: Sophie Noelle 
Gormezano Robine
SUPLENTE: Melanie 
Gormezano Juarez

49410570S
49410568J

C. Pere de Portugal 2 x 2 m

4 TITULAR: Alejandro 
Gorriarena Aguirre

41461216J C. Pere de Portugal 2 x 2 m

5 TITULAR:  Juan José Planells 
Escandell

41442690W C. Pere de Portugal 2 x 2 m

6 TITULAR: Ana Isabel Martín 
Hernández

00800566M C. Pere de Portugal 2 x 2 m

7 TITULAR: María Inés Ariza 
Royo

07232037D C. Pere de Portugal 2 x 2 m



8 TITULAR: Antonio José 
Ledesma Paz
SUPLENT: Ana Ledesma Paz

46957005K
4145257S

C. Pere de Portugal 2 x 2 m

9 TITULAR: Yolanda Juan 
Guasch

46957469W C. Pere de Portugal 2 x 2 m

10 TITULAR: Giuseppe Igor Di 
Matteo

X4653787J C. Pere de Portugal 2 x 2 m

11 TITULAR:Astrid Mintzlaff 
Hoeller
SUPLENTE: Hans Mintzlaff

X2090180D
X2090060G

Plaça del Parc 3 x 2 m

12 TITULAR: DEFORSAM G57242083 Plaça del Parc 3X 2 m 

13 TITULAR: ADDIF G07740293 Plaça del Parc 3X 2 m 

14 TITULAR: Luís Mariano 
Torres Juan
SUPLENTE: Claudia de Lima 
Suarez

41450448D
X2632053W

Plaça del Parc 3 x 2 m

TERCER.- S’haurà de tenir en un lloc visible de la parada el carnet que s’expedirà a cadascuna de 
les persones autoritzades (titular i suplent), quan s’efectuï el pagament indicant al punt primer. A 
més, aquestes persones hauran de complir íntegrament al disposat en les Bases, la normativa 
general aplicable i l'específica del productes que posen a la venda.

QUART.- Que es publiqui als taulers d’anuncis i a la web municipal.

CINQUÈ.- Informar a les persones interessades que contra aquesta resolució, que posa fi a la via 
administrativa, es pot interposar:
a) Directament, recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma 
de  Mallorca  en  el  termini  de  dos  mesos  comptadors  des  de  l’endemà  d’haver-ne  rebut  la 
notificació de la Resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora 
de la jurisdicció contenciosa administrativa.
b) Recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat el acte, en el termini d'un 
mes comptador des de l’endemà d’haver-ne rebut la notificació, d’acord amb els articles 123 i 124 
de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú de  les  administracions 
públiques.
 Contra la desestimació per silenci del recurs de reposició, que es produirà pel transcurs d'un mes 
des  de  la  seua  presentació  sense  que  s'hagi  resolt  expressament  ni  s'hagi  notificat,  podrà 
interposar-se el recurs contenciós administratiu, en el termini de sis mesos a partir del dia següent 
a la desestimació presumpta.
c) Qualsevol altre recurs que cregueu convenient, d'acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora  de la  jurisdicció  contenciosa  administrativa  i  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Eivissa,

                                                                                                       En don fe 

              EL REGIDOR DELEGAT                                         EL SECRETARI ACCTAL. 
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